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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2016. 

„Par pašvaldības nodevām būvatļaujas saņemšanai Jaunpils novadā” 
 

APSTIPRINĀTS  
                                                                                                 ar Jaunpils novada domes

       28.01.2016. lēmumu Nr.20 

(protokols Nr.1, 21.punkts ) 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2016. gada 28. janvārī 
 

Izdoti saskaņā ar  
 likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 

 likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punktu un  
Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību,  

kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 15. un 23.punktu 
 
1. Saistošie noteikumi nosaka ar nodevu par būvatļaujas saņemšanu (turpmāk –nodeva) apliekamos 

objektus, nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus Jaunpils novada administratīvajā 

teritorijā. 
2. Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu veidojas no izmaksām, kas saistītas ar būvprojektu 

izskatīšanu, saskaņošanu un izsniegšanu, būvprojektu izmaiņu saskaņošanu un pārskaņošanu, un 
izsniegšanu, būvatļauju un citu būvvaldes izsniedzamo dokumentu sagatavošanu un noformēšanu. 

3. Nodevas par BŪVATĻAUJAS saņemšanu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras noteiktajā 

kārtībā, saskaņojot būvniecību, saņem Jaunpils novada domes Būvvaldes (turpmāk – BŪVVALDE) 
BŪVATĻAUJAS. 

4. Nodeva par BŪVATĻAUJAS saņemšanu ietver: izmaksas par ieceres dokumentācijas izskatīšanu un 
akceptu, datu ievadīšana Būvniecības informācijas sistēmā, būvvietas apsekošanu dabā, būvprojekta 

izskatīšanu un saskaņošanu. Atzīmju izdarīšanu BŪVATĻAUJĀ par būvprojektēšanas un būvniecības 

nosacījumu izpildi. 
5. Šie saistošie noteikumi nosaka šādas pašvaldības nodevas par BŪVATĻAUJAS saņemšanu būvniecībai 

Jaunpils novadā: 

Objekta raksturojums Būvniecības veids 

Jaunbūve 
euro 

Pārbūve/ 
atjaunošana 

 euro 

Nojaukšana 
euro  

1.Dzīvojamās mājas: 
     1.1.Vienstāvu individuālās 

dzīvojamās mājas 
     1.2. Divu vai vairākstāvu 

individuālās dzīvojamās mājas 

     1.3.Daudzdzīvokļu ēkas 

 
28,00 

 
42,50 

 

56,50 

 
14,00/10,00 

 
21,00 

 

42,50 

 
7,00 

 
7,00 

 

14,00 

2. Dārza un vasaras mājas, pirtis 21,00 14,00/10,00 7,00 

3. Komercapbūve 56,50 28,00 14,00 

4. Saimniecības ēkas, garāžas u.c. 

palīgēkas 

14,00 7,00 4,00 

 

5.Ražošanas un rūpniecības ēkas : 56,50 28,00 14,00 



6.Inženierkomunikācijas, ceļi 
6.1. līdz 100 m  

6.2. no 100 m līdz 500 m  
6.3 virs 500 m 

 
14,00 

 28,00 
42,50 

 
7,00 

14,00 
21,00 

 
7,00 

7,00 
7,00 

7.Dzīvokļu pārplānošana - 14,00/10,00 - 

8. Lauksaimniecības būves  
    8.1. Ēkas 

    8.2 Inženierbūves 

 
42,50 

28,00 

 
14,00/10,00 

10,00/7,00 

 
7,00 

7,00 

9. Teritorijas labiekārtošana, 

žogu izbūve, pārbūve, 

atjaunošana 

14,00 7,00 - 

10. Telekomunikāciju tīklu un 

sakaru līniju izbūve 

71,00 35,50 - 

11. Par citu institūciju izsniegto 
būvatļauju reģistrēšanu 

7,00 7,00 - 

 

6. Būvniecības nodeva tiek maksāta divās daļās - 50% no nodevas par BŪVATĻAUJAS saņemšanu maksā pēc 
pozitīvas BŪVVALDES atzīmes par būvniecības ieceres akceptu, bet atlikušos 50% no nodevas maksā pēc 

atzīmes uz BŪVATĻAUJAS par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanu. Ja būvniecības 
uzsākšanas atzīme netiek izdarīta pie esošās BŪVATĻAUJAS, iekasētā pašvaldības nodevas daļa netiek 

atmaksāta. 

7. No būvniecības nodevām atbrīvota pašvaldība, pašvaldības iestādes un pašvaldības uzņēmumi.  
8. Nodevas likmi ar 50% atlaidi piemēro šādām maksātāju kategorijām vai šādiem būvdarbiem: 

8.1. arhitektūras pieminekļu restaurācijas vai renovācijas būvdarbiem; 
8.2. I un II grupas invalīdiem; 

8.3. politiski represētajām personām. 
9. Nodeva iemaksājama Jaunpils novada domes kasē, par ko tiek izsniegta kvīts, vai arī ieskaitāma Jaunpils 

novada pašvaldības kontā.  

10. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžetā un to izlieto saskaņā ar apstiprināto Jaunpils novada 
domes budžetu. 

11 .Kontroli par BŪVATĻAUJAS nodevas nomaksu veic BŪVVALDE, izsniedzot atzinumus, akceptējot 
projektus un izsniedzot BŪVATĻAUJAS. 

12. Saistošie noteikumi „Par pašvaldības nodevām būvatļaujas saņemšanai Jaunpils novadā ” stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas laikrakstā „Jaunpils Vēstis”. 
13. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Jaunpils novada domes 2010.gada 3.februāra 

saistošie noteikumi Nr. 1 „Par pašvaldības nodevām būvatļaujas saņemšanai Jaunpils novadā”. 
 

 

Domes priekšsēdētāja                                                L.Gintere                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 



 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 4/2016. 
„Par pašvaldības nodevām būvatļaujas saņemšanai Jaunpils novadā” 

 
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka to, ka Jaunpils novadā tiek iekasēta nodeva par 

būvatļauju izsniegšanu, kā arī nosaka to personu loku, kas no šīs nodevas ir 
atbrīvoti.  

Saistošie noteikumi nosaka nodevas lielumu atkarībā no būves veida, funkcijas un 

apjoma, kā arī apmaksas kārtību.  
Šajos Saistošajos noteikumos (salīdzinot ar attiecīgajiem iepriekšējiem 

noteikumiem) būvniecības procesa definīcijas tiek pielīdzinātas jaunajam 
Būvniecības likumam (spēkā no 01.10. 2014.).  

Tiek precizēts nodevas apjoms lauksaimniecības būvēm un dzīvojamo māju, dārza 

un vasaras māju atjaunošanai. 
  

Projekta 
nepieciešamības 

pamatojums 

 Jaunpils novada domes 28.01.2016. Saistošie noteikumi Nr. 4/2016. "Par 
pašvaldības nodevām būvatļaujas saņemšanai Jaunpils novadā” (turpmāk tekstā - 

Saistošie noteikumi) nepieciešami, lai novērstu šobrīd spēkā esošo saistošo 

noteikumu „Par pašvaldības nodevām būvatļaujas saņemšanai Jaunpils novadā” 
neatbilstību „Būvniecības likumā” (spēkā no 01.10.2014.) dotajām būvniecības 

procesa definīcijām un Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 

15.punktā noteiktajai nodevas maksāšanas kārtībai (pašreizējā redakcijā, kura ir 

spēkā no 24.10.2014.)  
Tā kā grozījumi skar vairāk kā 50% no līdz šim spēkā esošajiem 03.02.2010. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”, tie tiek 
aizstāti ar jauniem saistošajiem noteikumiem.  
  

Informācija par 

plānoto projekta 
ietekmi uz 

pašvaldības 
budžetu 

 Šo Saistošo noteikumu ietekme uz Jaunpils novada pašvaldības budžeta 

ieņēmumiem netiek prognozēti, jo nav iespējams to aprēķināt (nav prognozējams 
būvatļauju daudzums un objektu apjoms).  

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas 
pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci. 

 

Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 
teritorijā 

Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms Saistošo noteikumu  tiesiskais 

regulējums ir fiziskas un juridiskās personas, kuras novada administratīvajā 

teritorijā vēlas veikt būvniecību.  
Saistošo noteikumu pieņemšana neradīs mērķgrupām jaunas tiesības vai papildus 

administratīvās procedūras.  

Informācija par 

administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu  izpildi nodrošina Jaunpils novada būvvalde. Saistošie noteikumi 

tiks izskatīti Jaunpils novada domes sēdē un publicēti Jaunpils novada pašvaldības 
informatīvajā laikrakstā „Jaunpils Vēstis”, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā 

www.jaunpils .lv   

Informācija par 
konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības 
pārstāvjiem.  

 
 
 

 


